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10. Jubileuszowe Polsko-Niemieckie
Spotkanie Współpracy: innowacje i technika
Jest to kontynuacja bardzo udanych spotkań przeprowadzonych we Frankfurcie nad Odrą,
w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Warszawie i Gdańsku, w których udział wzięło 490

przedstawicieli niemieckich firm i instytucji oraz 920 przedstawicieli polskich jednostek. Dziesiąte
już Polsko-Niemieckie Spotkanie Współpracy odbędzie się 15 września w Katowicach, w sali
konferencyjnej hotelu Qubus - informuje portal.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie wszystkie małe i średnie innowacyjne przedsiębiorstwa, biura
inżynierskie, instytuty badawcze oraz firmy usługowe, chętne do nawiązania współpracy
z niemieckimi firmami w dziedzinach: budowa maszyn, automatyzacja i techniki informatyczne,
elektrotechnika, elektronika, techniki pomiarowe, techniki laserowe, energia i gospodarka wodna,
biotechnologie, technologie ochrony środowiska, gospodarowanie odpadami, budownictwo
i zarządzanie ruchem, architektura i planowanie infrastruktury, transfer technologii, kształcenie
i doradztwo.
www.pi.gov.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/3998.html
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Nieznany gen oporności na antybiotyki
rozprzestrzenił się niezauważony
Niepodobny do żadnego innego gen oporności na antybiotyki niepostrzeżenie rozprzestrzenił się już
na kilka patogenów.

02-04-2020

Ekspert: nie zwlekajmy, w razie udaru
wzywajmy pomoc natychmiast
Ograniczenia związane z walką z epidemią COVID-19 nie obejmują leczenia chorób zagrażających
życiu.

02-04-2020

Badania kliniczne leków do walki z epidemią
Pierwszy z testowanych leków kardiologicznych miałby pomóc w łagodzeniu i skróceniu przebiegu
choroby.

02-04-2020

Uniwersytet Trzeciego Wieku uruchomił
zdalną naukę dla każdego
W czasie epidemii słuchacze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą zdalnie uczestniczyć
w zajęciach.

02-04-2020

Co dostarczają przekąski po treningu
dzieciom?
Liczba kilokalorii spożywanych przez dzieci w postaci przekąsek po wysiłku przewyższa liczbę kalorii
spalonych podczas treningu.

02-04-2020

Jak dbać o ręce, gdy często je myjemy i
dezynfekujem
Częste mycie rąk i ich dezynfekcja to teraz podstawa naszego funkcjonowania. Dowiedz się, jak o nie
zadbać.

31-03-2020

Jak koronawirus wpływa na Polaków
Z badań opinii i rynku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyłania się bardzo ciekawy obraz życia
społecznego w czasach zarazy.

31-03-2020

Fizycy pokazują, jak splątać cząstki, które nie
miały ze sobą kontaktu
Polscy fizycy pokazali, jak wytworzyć dowolny typ splątania dla cząstek, które nigdy się nie spotkały.
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